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է ծավնւոդնը նծիգանիրՕ  ցիմղոկ իդրհրոխ նյւոգարեԳ ՀՀ   
 »41«

 

 իրավրտեփ 4991 թ  . Հ.Ն.- 5001 -1 
  

ԻՂՈՀ  ՆԻՍԱՄ ԻԿՐԱՀ  
  

Խ ՒՈ Լ Գ   1 
  

Վ ՎԵ ԸՏԿԵՅԲՕ ՆԱՄԿՐԱՀ ԸՐԵՆՂՈՐԱՃ  
  

 

 ծավդոՀ 1. իղոՀ  կրահ  մւոնասիդնահ նե րենղորաճվ  իղոհ  րերետանակափես

 

ը  ,  նակատեպ
ղոցասիդնահ նւոյթւոնակափես  իղոհ  

 

ըրենղոծրոգատգօ նակատշմ : 
րամահ իրեղոհ ծավրդամարտ նամծրոգատգօ վորեննամյապ նայթւոլակաձրաՎ   է մւովձնագ ըկրահ

 

ցիւոտաձրավ : 
1( -

 

փոփ ըծավդոհ նի  . 82 . 11 .  60 ՕՀ - 322 -

 

Ն) 
  

 

 ծավդոՀ 2. րամահ իրեղոհ նայթւոկանաշն նակասետնտաղւոյԳ  ամկրահ  է տկեյբօ ն
մւոնասիդնահ  

 

ըտւոմակե տւոզ նիյակրավշահ ծավշորո բմամտահանգ նիյարտսադակիղոհ : 
րամահ իրեղոհ նայթւոկանաշն նակասետնտաղւոյգ չՈ   է տկեյբօ նամկրահ

մւոնասիդնահ  

 

ըքեժրա նամտահանգ նիյարտսադակիղոհ : 
  

 Խ ՒՈ Լ Գ  2 
  

ԻՂՈՀ  ԸՐԵՓԱՉԱՔՅՒՈՐԴ ԻԿՐԱՀ  ՐԱՎՇԱՀ ՎԵ ԸԳՐԱԿ ՆԱՄԿ  
  

 

 

 ծավդոՀ 3. իղոՀ   նայթւոենւոծրոգ նակասետնտ իրենղորաճվ էչ ծավպակ ըփաչ իկրահ
 իրաճվ ծավրգատատսահ րամահ իսերեկամ րովաիմ իրոտկաղոհ է մւովնամհաս և ցիրենքնւոյդրա

 

վոևձ  , րամահ ավրատ է մւովրաճվ ըրո : 

 

 ծավդոՀ 4. 

 

 իրեղոհ նայթւոկանաշն նակասետնտաղւոյԳ ( ւորերյավականբ լայռարեն  մ

 

ծավցակտահ րամահ նայթւորարանիշկանբ  ,  նակածրոգեգյա և ձրեմանտ ( նիյացոնառամա  )

 

ըրեսամաղոհ  ) րամահ  իղոհ   բմամտահանգ նիյարտսադակ ցնարդ է մւովնամհաս ըփաչաքյւորդ իկրահ

 

 իտմակե տւոզ նիյակրավշահ ծավշորո  51 վոփաչ իսոկոտ : 

 

 ծավդոՀ 5.  իրեղոհ նայթւոկանաշն նակասետնտաղւոյգ չՈ րամահ  իղոհ   է մւովնամհաս ըկրահ

 

վորեփաչ լայևտեհ ` 

 

ա  )  նայթւորեբանւոյդրա (  ծավտխախ ցինւոյթւոենւոծրոգ նակարդատրա և ըրերյավաքնահ լայռարեն

 

ըրենքծարատ )  , իտրոպսնարտ  , իպակ  , նամկաձրառեհոիդառ  , նայթւոսետատսւոռեհ  ,  նայթւոնապտշապ

 

ղովծրոգատգօ վորենկատապն  , րաշակավողոխ րատազագ

 

իրենքծարատաղոհ ծավցեղաբզ վորե  ,
րամահ իրեղոհ իդնոֆ նիյարջ ևան սեպչնի  իղոհ   նախսատապամահ է մւովնամհաս ըփաչաքյւորդ

 իքեժրա նամտահանգ նիյարտսադակ իքսետաղոհ լայվտ իրենիտոգ նամցնաջրշ նիյարտսադակ

 

վորեփաչ լայևտեհ բմամտակն ` 
- 

 

մւոսրեն իրերյավականբ  `  1 սոկոտ . 
- յավականբ

 

սրւոդ ցիրեր  ` 0,  5 սոկոտ . 
 

 

բ  )  իրեղոհ իդնոֆ նիյառատնա (  նակասետնտաղւոյգ ղովնտգ մւոցնարդ բմայթւոռացաբ

 

իրեքսետաղոհ  ) րամահ  իղոհ   նիյարտսադակ նախսատապամահ է մւովնամհաս ըփաչաքյւորդ իկրահ

 

 իքեժրա նիջիմ նամտահանգ նիյարտսադակ իրեղոհ իլեծրոգատգօնա իրենիտոգ նամցնաջրշ  1 ոտ  իսոկ

 

վոփաչ . 
 

 

գ  ) րամահ իրեղոհ սւոյմ նայթւոկանաշն նակասետնտաղւոյգ չո  իղոհ   ըփաչաքյւորդ իկրահ

 

 իքեժրա նամտահանգ նիյարտսադակ իքսետաղոհ լայվտ է մւովնամհաս  1 վոփաչ իսոկոտ : 

 

 ծավդոՀ 6. 

 

նե մւոնտմ ջեմ իրենսերեկամ ակաթնե նամկրաՀ  `  վորեննւոյթւոնիշ և վորեքնեշ
ղոհ ծավցեղաբզ

 

ըրե  , ըրենքծարատ տշեժարհնա րամահ նայթւոնապհապ ցնարդ  ,  ևան սեպչնի

 

նապհապարատինաս իրենտկեյբօ  , ըրենիտոգ սւոյմ և նակակինխետ : 



 

 ծավդոՀ 7. իղոՀ  է մւոնաջառա ննւոյթւորովատրապ իկրահ   իսամաղոհ ղովրամահ տկեյբօ ղովկրահ
ափես վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ բմամտակն իսամ իմ արդ մակ  նակատշմ մակ նայթւոնակ

 

 ավսմա ղոդրոջահ նավսմա նամգած իքնւովարի նամծրոգատգօ 1-

 

ցի : իղոՀ   ընւոյթւորովատրապ իկրահ
է մւորադադ   նայթւոնակափես բմամտակն իսամ իմ արդ մակ իսամաղոհ ղովրամահ տկեյբօ ղովկրահ

լերադադ վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նքնւովարի նամծրոգատգօ նակատշմ մակ  նավսմա ւո

 

 ավսմա ղոդրոջահ 1-

 

ցի : 
ցիմղոկ իձնա նակակիզիՖ   նե նջորիտանակափես րոն մւոքպեդ ւոլերատօ նտկեյբօ ղովկրահ

 

ակռա բմայթւորդ ավրօ նամգած իքնւովարի նայթւոնակափես վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ մւոնցնա  `
լայվտ  րամահ իտկեյբօ ղովկրահ  իղոհ  ծավրամչ իկրահ  ովատրապ նիյակրահ

 

ըրեննւոյթւոր : 
ցիմղոկ իձնա նակակիզիՖ   վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ մւոքպեդ ւոլերատօ նտկեյբօ ղովկրահ

 ինաջրշականամաժ ղոդրոջահ նավրօ դյա բմայթւորդ ավրօ նամգած իքնւովարի նայթւոնակափես
իտկեյբօ ղովկրահլայվտ րամահ  իղոհ   րոն մւոքպեդ նայթւոյակռա իրենմւորաճվ վոծգ իկրահ

փես րամահ ջորիտանակա  

 

 նե մւոնաջառա նրեննւոյթւորովատրապ իկրահիղոհ (  նիկխան

 

նե մւորադադ րամահ ջորիտանակափես ) 

 

 ավսմա ղոդրոջահ նինաջրշականամաժ դյա 1- ցի : 
կրաՀ   մւոնցնա նե նջորիտանակափես րոն մւոքպեդ նավհամ իձնա նակակիզիֆ ղորաճվ

ոքներօ ևչնիմ ցինավրօ նավհամ իձնա նակակիզիֆ  նայթւոնակափես վոգրակ ծավնամհաս վ
(

 

նայթւոգնառաժ  ) լայվտ լայռարեն ըսիմա նամգած իքնւովարի  իտկեյբօ ղովկրահ  իղոհ   իկրահ

 

ըրեննւոյթւորովատրապ : 
7( -

 

փոփ ըծավդոհ դր  . 52 . 01 .  59 ՕՀ -  40.90.72 ,11 ՕՀ - 511 -

 

Ն  , բմխ  . 82 . 11 .  60 ՕՀ - 322 -

 

Ն  , ցարլ  . 11 . 50 .  11
ՕՀ - 141 -

 

Ն) 

 

 ծավդոՀ 8. րւոնահդնԸ  մւոքպեդ նայթւոնակափես   ղովրամահ տկեյբօ ղովկրահ
իսամաղոհ  իղոհ  իսամաղոհ ջղոբմա է մւովկրավշահ ըկրահ   վոքներօ նյւոս ՝ցիտկեյբօ նամկրահ

 

ցիմղոկ նայթւոպրեկամզակ րետանակափեսամահ մակ ինմրամ ղոռավշահ ծավնամհաս : 
եթԵ  իղոհ  վոկրահ  նակափես ղետամահ րւոնահդնը նտկեյբօ ղովկրահ  վոքնւովարի նայթւո

իլեվա ցիկեմ է մւոնակտապ  կրահ  

 

իրենղորաճվ  , ապա  իղոհ  

 

իկրահ  `  ծավնամհաս վոքներօ նյւոս

 

նւոյթւովտանախսատապ տրապամահ նե մւորկ քնարն րամահ իրեննւոյթւորովատրապ : 
եթԵ  իղոհ  վոկրահ   վոքնւովարի նայթւոնակափես նիյանժաբ րւոնահդնը նտկեյբօ ղովկրահ

է մւոնակտապ  իլեվա ցիկեմ  կրահ  

 

իրենղորաճվ  , ապա  իղոհ  

 

իկրահ  `  ծավնամհաս վոքներօ նյւոս
 ինժաբ րի նրւոյչնաքարւոյ ՝նւոյթւովտանախսատապ նե մւորկ քնարն րամահ իրեննւոյթւորովատրապ

 

վոփաչ : 

 

ըրեննիմրամ ղոռավշաՀ  ,  նյւոս ցինմրամ րոզաիլ ղորավ րտսադակ իքյւոգ ժրաշնա վոլենւոդնը քմիհ

 

 իքներօ 1  5

 

ըրեննւոյթւոկեղետ ծավցատս վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ  ,  րետանակափեսամահ
իղոհցնաձնա նակակիզիֆ  

 

նե մւոկրավշահ ըկրահ ` 

 

ա  ) իսամաղոհ ջղոբմա մւոքպեդ նայթւոնակափես ղետամահ րւոնահդնը   նամկրահ

 

ցիտկեյբօ ` իղոհ   իկեմ էևրո ցիրերետանակափեսամահ ըրեննւոյթւորովատրապ րոլոբ իկրահ

 

րամահ . 

 

բ  ) իսամաղոհ ջղոբմա մւոքպեդ նայթւոնակափես նիյանժաբ րւոնահդնը   նամկրահ

 

ցիտկեյբօ ` իղոհ  

 

 րամահ իրւոյչնաքարւոյ ցիրերետանակափեսամահ ըրեննւոյթւորովատրապ իկրահ (  րի

 

վոփաչ ինժաբ :)  
 ըկեմ էևրո ցիրերետանակափեսամահ մւոքպեդ նայթւոնակափես րւոնահդնը եթԵ

ւոյթւոպրեկամզակ

 

է ն  , ապա  իսամաղոհ ղովրամահ տկեյբօ ղովկրահ  իղոհ   է մւոկրավշահ ըկրահ

 

ընւոյթւոպրեկամզակ րետանակափեսամահ ` 

 

ա  ) իսամաղոհ ջղոբմա մւոքպեդ նայթւոնակափես ղետամահ րւոնահդնը   նամկրահ

 

ցիտկեյբօ ` իղոհ  

 

ըրեննւոյթւորովատրապ րոլոբ իկրահ  ,  իկրավշահ ղովցայակրեն նիմրամ ղոռավշահ
ոևձ

 

ըրենլայվտ ղովջնահապ լայրեբարեվ իրերետանակափեսամահ վոլեշն մւ . 

 

բ  ) իսամաղոհ ջղոբմա մւոքպեդ նայթւոնակափես նիյանժաբ րւոնահդնը   նամկրահ

 

ցիտկեյբօ ` իղոհ  

 

վոփաչ ինժաբ րի ննւոյթւորովատրապ իկրահ  ,  ղովցայակրեն նիմրամ ղոռավշահ
րն և իրերետանակափեսամահ վոլեշն մւոևձ իկրավշահ  ղովջնահապ լայրեբարեվ իրեսամենժաբ ցնա

 

ըրենլայվտ : 
8( -

 

բմխ ըծավդոհ դր  . 82 . 11 .  60 ՕՀ - 322 -

 

Ն) 

 

 ծավդոՀ 9. մւոքցաթնը ավրատ ւոտեվշաՀ  իղոհ   ղոցենւո նւոյթւոնոտրա վոծգ նամրաճվ իկրահ

 

ցիսմա նյա է մւովտազա ցիմւորաճվ իկրահըտկեյբւոս  , ըքնւովարի նայթւոնոտրա է լեգած բրե : 
ւոտեվշաՀ  մւոքցաթնը ավրատ  իղոհ   ւոլերադադ ընւոյթւոնոտրա վոծգ նամրաճվ իկրահ

մւոքպեդ  

 

ցիսմա ղոդրոջահ նավսմա ւոլերադադ ըքնւովարի նայթւոնոտրա է մւովկրավշահ ըկրահ : 
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ԻՂՈՀ  ԵՆՆՒՈՅԹՒՈՆՈՏՐԱ ԻԿՐԱՀ ԸՐ  
  

 

 ծավդոՀ 01 . իղոՀ  

 

նե մւովտազա ցիկրահ ` 

 

ա  ) նրենկրանմիհ նիյատեջւոյբ  

 

ըրեննւոյթւոպրեկամզակ ւո  ,  նակատեպ ևան սեպչնի

 

ըրերյավալեգրա և ըրենցոնալեգրա  , ըրենիգյասոբզ նականաբառած և նիյագզա  ,  նականաբասւոբ

 

ըրեղոհ նայթւոկանաշն նիյաթւոկաշմամտապ և ըրենիգյա  ,  և նայթւոլակաձրավ բմայթւոռացաբ

 

իրեղոհ ծավրտ նամծրոգատգօ նակաղոյառած . 

 

բ  ) ֆեռ նիյաղոհ  և նակաիցաղւոյգ ծավրովաևձ մւոքցաթնը նամհրոնշանակափես և իմրո

 

ըրեննւոյթւոսետնտ վիտկելոկ նակաիցաղւոյգ ` իղոհ   նամրեբքռեձ իքնւովարի նայթւոնակափես

 

մւոքցաթնը ավրատ ւոկրե ծասկս ցինավսմա . 

 

գ) իղոհ  

 

ըրերետանակափես նյա  , ըրենղոծրոգատգօ րովականամաժ և նակատշմ  ,  ցնորո
ատսայաՀ  վոտեկմաժ իկաշորո վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ին

 

րեղոհ նե լեվրդամարտ վոնամյապ ւոլեվտազա ցիկրահատմակե  ` մւոքցաթնը իտեկմաժ դյա . 

 

դ  )  ըրեղոհ նամծրոգատգօ րւոնահդնը ղոցասիդնահ նւոյթւոնակափես նակատեպ մւորերյավականբ
(

 

րենկարապարհ  , րենցողոփ  , ենմւոցնա

 

ր  , րենհրապանաճ  , րենիգյասոբզ  , րենկարւոպ  ,  և րենրաբմարջ

 

նլյա .)  

 

ե  )  նիրեննարանմւոսւո նակակինխետ նակատիգանսամ ( նիրեննարանմւոսւոխետֆորպ )  և
ըրեսամաղոհ նակարարաձրոփ և նակարդատրաանմւոսւո ցիկ նիրենցորպդ . 

 

զ  ) ըրենիգյա ւոտաղտպ ւո իղողախ դրասատիրե և ծավնմիհ րոն  , նտ ևչնիմ  վիրլ իրենկրակ

 

 ընւոյթւորեբաղտպ (  ծավնամհաս վորենմւոցւոց նակակինխետորգա րամահ իտրոս րւոյչնաքարւոյ

 

մւոտեկմաժ )  `  ըքծարատ ցնարդ 0,  1 րատկեհ  մւոքպեդ ւոլենիլ իլեվա և . 

 

է  ) ըրեղոհ իդնոֆ նիյառատնա նակատեպ  ,  նայթւոկանաշն նակասետնտաղւոյգ բմայթւոռացաբ
հ ծավրտ նայթւոլակաձրավ

 

իրեղո . 

 

ը  ) ըրոտարեպօ նիյագզա իպակ նիյատսոփ . 

 

թ  )  նւոցեղեկԵ բրւոՍ նակալեքառԱ ցյայնատսայաՀ ( նինծաիմջԷ բրւոՍ ռոթԱ րյաՄ  )  նայթւոնակափես

 

ղոնակտապ վոքնւովարի նամծրոգատգօ նակատշմ ցյւոտահնա և  `  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
նախսատապամահ ընամգրակասադ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ  

 

նականորկ  ,  նիյաքնւոմատշապ

 

իրեննւոյթւոնիշ ւո իրեքնեշ  ,  նւոցեղեկԵ բրւոՍ նակալեքառԱ ցյայնատսայաՀ (  բրւոՍ ռոթԱ րյաՄ

 

նինծաիմջԷ  ) ղոնակտապ  ` իրենիցեղեկե ղոցենւոչ կաճիվագրակ ինաձրաշւոհ  , րոևգոհ -

 

նիյաթւոկաշմ  ,

 

նակաչկարաիտսադաթրկ  , թւորդատրա իրենագարապ նակասիծ և նակացեղեկե  նամցարի և նայ

 

իրենցյւոռակ ղովծրոգատգօ րամահ  ,  ւոցեղեկԵ բրւոՍ նակալեքառԱ ցյայնատսայաՀ (  բրւոՍ ռոթԱ րյաՄ

 

ինծաիմջԷ  ) ծարցեղաբզ իրենցոնատսեհրա ղոնցանակարի նմւոկրասապս նիքրեն  ,  ցնարդ ևան սեպչնի

 

ըրեսամաղոհ տշեժարհնա րամահ նամծրոգատգօ և նամկրասապս  : ծավշն մւոտեկ նյւոՍ   և իրեքնեշ

 

իրեննւոյթւոնիշ  ,  իրեսամաղոհ տշեժարհնա րամահ նամծրոգատգօ և նամկրասապս ցնարդ ևան սեպչնի

 

ընւոյթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւոնամհաս ըկնաց . 

 

ժ  )  նիվոմակ ցիսամաղոհ վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

մւոքպեդ ւոլեվրաժարհ  ` հ  իրեսամաղոհ ծավչանաճ նւոյթւոնակափես նակատեպ մակ նիյաքնյամա

 

քնիձնա նակակիզիֆ ծացասիդնահ րետանակափես  ` րամահ իրեսամաղոհ դյա : 

 

 նիցեղեկԵ բրւոՍ նակալեքառԱ ցյայնատսայաՀ ( ընիծաիմջԷ բրւոՍ ռոթԱ րյաՄ  )  ևան է մւովտազա
րի նամծրոգատգօ նակատշմ ցյւոտահնա և նայթւոնակափես ների

 

ղոնակտապ վոքնւովա  `  նյւոս

 

 իծավդոհ «թ  » ծարցեղաբզ իրեննւոյթւոնիշ ւո իրեքնեշ ծավնամհաս վոտեկ  ,  ցնարդ ևան սեպչնի

 

 րամահ իրեսամաղոհ տշեժարհնա րամահ նամծրոգատգօ և նամկրասապս  1102  իրավնւոհ ինակավթ
1- ծավկրավշահ բմայթւորդ ի  իղոհ  

 

իկրահ  , դսներօ ըրենրամւոգ դյա ևան սեպչնի  ծավնամհաս բմայթւոր
 և իրեժյւոտ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նիյակրահ՝ծավկրավշահ րամահ ւոլերաճվչ մւորենտեկմաժ

 

ցիմւորաճվ իրենրամւոգ իրենքնագւոտ  :  նւոցեղեկԵ բրւոՍ նակալեքառԱ ցյայնատսայաՀ (  ռոթԱ րյաՄ

 

նինծաիմջԷ բրւոՍ ) մահ վոքնաևտեհ նամրդամարտ իրեննւոյթւոնոտրա նիյակրահ  իրենքնյա

 

էչ ակաթնե նամցւոտահխոփ ցիմղոկ նայթւոտեպ ըմւոցեզավն իրենտւոմակե : 
 նիվոմակ ցիսամաղոհ վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
 իրեսամաղոհ ծավչանաճ նւոյթւոնակափես նակատեպ մակ նիյաքնյամահ մւոքպեդ ւոլեվրաժարհ

ակիզիֆ ծացասիդնահ րետանակափես

 

 րամահ իրեսամաղոհ դյա ևան նե մւովտազա քնիձնա նակ  7002

 

 իրավնւոհ ինակավթ 1- ծավրաճվչ և ծավկրավշահ բմայթւորդ ի  իղոհ  

 

իկրահ  ,  դյա ևան սեպչնի
՝ծավկրավշահ րամահ ւոլերաճվչ մւորենտեկմաժ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ ըրենրամւոգ   նիյակրահ

տ ծավրաճվչ և ծավնամհաս բմայթւորդսներօ

 

ցիմւորաճվ իրենրամւոգ իրեժյւո  :  նիվոմակ ցիսամաղոՀ
ցնաձնա նակակիզիֆ ծավրաժարհ   վոքնաևտեհ նամրդամարտ իրեննւոյթւոնոտրա նիյակրահ

 

էչ ակաթնե նամցւոտահխոփ ցիմղոկ նայթւոտեպ ըմւոցեզավն իրենտւոմակե իրենքնյամահ : 
01( -

 

ցարլ ըծավդոհ դր  . 50 . 40 .  00 ՕՀ -  80.40.03 ,05 ՕՀ - 55 -

 

Ն  , 80 . 11.21  ՕՀ - 353 -Ն) 



  

 

 ծավդոՀ 11 . իղոՀ  

 

 ցիկրահ  05 նե մւովտազա վոփաչ իսոկոտ ` 

 

ա  ) ըրեննւոյթւոպրեկամզակ նակատիգ նակասետնտառատնա և նակասետնտաղւոյգ  ,

 

նականձրոփ իրեննւոյթւոտատսահ նականմւոսւո և իրենկրանմիհ նակատոզատեհատիգ  ,

 

նակարարաձրոփ  , նակածւոբանմրես  , նիյանարակնտ  , ամհոտ  նամկրաձրոփատրոս և նիյ

 

ըրեննւոյթւոկրանռեձ  , ըրետեկանեհ և ըրեննայակ  `  նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

վոկնաց ծավտատսահ ցիմղոկ  , րամահ իրեղոհ նյա  ,  նակատիգ սեպառացաբ նե մւովծրոգատգօ քնորո

 

նականմւոսւո և  , նակասետնտաղւոյգ ևան սեպչնի ,  իրեսյւոբակաշմ նակածւոբառատնա

 

վորենկատապն նամկրաձրոփատրոս . 

 

բ  )  իկրահատմակե վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

ըրենիցաքաղաք ծավտազա ցիմւորաճվ  `  իրեղոհ ղոնակտապ ցների վոքնւովարի նայթւոնակափես

 

րամահ : 
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ԻՂՈՀ  ՆԱՄԿՐԱՎՇԱՀ ԻԿՐԱՀ  Ե ԳՐԱԿ ՆԱՄՐԱՃՎ Վ Ը 
  

 

 

 ծավդոՀ 21 . իղոՀ  մւոնասիդնահ նե քմիհ րամահ նամկրավշահ իկրահ  իղոհ  

 

նայթւոնակափես  ,

 

ըրեթղթատսափ ղորովանմիհ ըքնւովարի նամծրոգատգօ րովականամաժ մակ նակատշմ : 

 

 ծավդոՀ 31 . րամահ իրեննւոյթւոպրեկամզաԿ  իղոհ   ւոտեվշահ նամկրավշահ իկրահ
մահ է նաջրշականամաժ

 

ըկայմասիկ ավրատ ւոտեվշահ մւովրա  :  ւոտեվշահ րւոյչնաքարւոՅ
րամահ ինաջրշականամաժ  իղոհ  ըրեննւոյթւոպրեկամզակ ղորաճվկրահ  իղոհ   նե մւոկրավշահ ըկրահ

 

 ավսմա ղոդրոջահ նիկայմասիկ լայվտ ևչնիմ և նյւորւոնքնի 02 -

 

 ը ( լայռարեն )  ինմրամ նիյակրահ
վոևձ ծատատսահ  իղոհ  նկրավշահ իկրահ

 

 ըրե « նիսամ իրեկրաՀ  »  նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

 իքներօ 51 -

 

 իծավդոհ դր «գ  »  ւոլեվնտգ իսամաղոհ նե մւոնցայակրեն վորենկանաղե ծավնամհաս վոտեկ

 

նիմրամ ղոռավշահ նախսատապամահ իրյավ : 
իրեննաջրշականամաժ ւոտեվշահ դրոխաՆ  իղոհ   նրենլախս մւորենկրավշահ նակերատ իկրահ

 նյւորւոնքնի լենցայակրեն նե ղորակ ըրեննւոյթւոպրեկամզակ մւոքպեդ ւոլերեբանտյահ  իղոհ   իկրահ

 

րենկրավշահ նակերատ ծավտշճ  , է մւորատակ ընիմրամ ղոռավշահ արվ նամիհ ցնորո   նիյակրահ

 

կրավշահարեվ իրեննւոյթւորովատրապ :  տոմ իրեննւոյթւոպրեկամզակ ցիմղոկ իրեննիմրամ նիյակրաՀ
ւոտս ղովցանակարի  ոտեհ ցիտրավա իրենմւոգւոտս մակ մւոքցաթնը իրենմւոգ

 նեդրա մակ ղովգւոտս ծավցայակրեն րեննիմրամ ղոռավշահ ցիմղոկ իրեննւոյթւոպրեկամզակ

 

մւովցանակարի իչ մւոտշճ իրենկրավշահ ղորեբարեվ նիրեննաջրշականամաժ ծավգւոտս : 
31( -

 

բմխ ըծավդոհ դր  . 82 . 11 .  60 ՕՀ - 322 -

 

Ն  , 11 . 50 .  11 ՕՀ - 141 -

 

Ն) 

 

 ծավդոՀ 41 . ցնաձնա նակակիզիՖ  իղոհ   մւովրամահ է նաջրշականամաժ ւոտեվշահ իկրահ

 

նիրատ նիյացւոցարօ : 

 

ըրեննիմրամ ղոռավշաՀ  ,  նյւոս ցինմրամ րոզաիլ ղորավ րտսադակ իքյւոգ ժրաշնա վոլենւոդնը քմիհ

 

 իքներօ  51 ըրեննւոյթւոկեղետ ծավցատս վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ  , ե մւոկրավշահ  նակակիզիֆ ն
ցնաձնա  

 

ըրենրամւոգ նակերատ իկրահիղոհ : 

 

ըրեննիմրամ նամրավառականքնի նակաղետ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  ,  իքներօ նյւոս  51
վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ   մակ իրեննւոյթւոկեղետ ծավցատս ցիրեննիմրամ նիյակրահ

հաս վոքներօ նյւոս մւոքպեդ ւոլանասիդնահ նիմրամ ղոռավշահ  ծարատակ ցների վոգրակ ծավնամ
արվ նամիհ իրենկրավշահ  կրահիղոհ  

 

 մւոնցայակրեն ցնաձնա նակակիզիֆ ղորաճվ ( մւովթ դյա  `

 

մւոնձնահ նռեձռա մակ մւոկրաղւո վոտսոփ  ) վոևձ ծանամհաս ինմրամ նիյակրահնե  իղոհ   իկրահ

 

րերգացւոնած նամրաճվ  `  նամտահանգ ևչնիմ ( նամտահանգարեվ  ) եբմետպես ավրատ

 

 իր 1-

 

ը  ,  նյւոս կսի

 

 իքներօ  12 մւորեքպեդ ծավնամհաս վոսամ դրորրե իծավդոհ  `  րոզաիլ ղորավ րտսադակ իքյւոգ ժրաշնա

 

ոտեհ ցւոլանատս նրեննւոյթւոկեղետ լայրեբարեվ նայթւոտահանգ իսամաղոհ ցինմրամ  `  այսմակեմ

 

մւոտեկմաժ : 
41( -

 

բմխ ըծավդոհ դր  . 82 . 11 .  60 ՕՀ - 322 -

 

Ն) 

 

 ծավդոՀ 51 . ատսայաՀ ՝վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ ին  

 

ա)  ժրաշնա նրեննւոյթւոկեղետ տշեժարհնա լայրեբարեվ իրեսամաղոհ ղովրամահ տկեյբօ ղովկրահ

 

նիմրամ ղոռավշահ է մւոնցայակրեն ընիմրամ րոզաիլ ղորավ րտսադակ իքյւոգ . 

 

բ) ըրեննիմրամ նամրավառականքնի նակաղետ և նիյակրահ  իղոհ  ահ  իրեննւոյթւորովատրապ իկր

 

նամկրավշահ , իղոհ   ցնայմիմ վոկատապն նամռավշահ իրենմւորաճվ և նամձնագ իրենրամւոգ իկրահ

 

րեննւոյթւոկեղետ տշեժարհնա նե մւոնցայակրեն : 



քնիձնա նակակիզիՖ  իղոհ   մակ քնակեղետ լայրեբարեվ իրեննւոյթւորովատրապ ցների իկրահ

 

ւոլանատս րեննւոյթւոկեղետ  , նի ևան սեպչ  իղոհ   ղորակ վոկատապն նամտրգշճ իրենկրավշահ իկրահ

 

րեննիմրամ ղոռավշահ լեմիդ նե  : ըրեննւոյթւոպրեկամզաԿ  իղոհ   նամկրավշահ իկրահ
վոկատապն  իսամաղոհ ղովրամահ տկեյբօ ղովկրահ   րամահ ւոլանատս նրենլայվտ իտկեյբօ նամկրահ

 

նիմրամ ղոռավշահ նախսատապամահ նե մւոմիդ  : կիզիՖ  և քնիձնա նակա
ըրեննւոյթւոպրեկամզակ  ղովրամահ տկեյբօ ղովկրահ   իրենլայվտ արդ մակ իտկեյբօ նամկրահ

 վոգրակ ծավնամհաս վոքներօ նրենլայվտ ւո նրեննւոյթւոկեղետ տշեժարհնա վոկատապն նամտրգշճ

 

ցինմրամ րոզաիլ ղորավ րտսադակ իքյւոգ ժրաշնա լանատս նե ղորակ : 
51( -

 

բմխ ըծավդոհ դր  .  60.11.82 ՕՀ - 322 -

 

Ն) 

 

 ծավդոՀ 61 . 

 

 իքներօ նյւոս ըրեննւոյթւոպրեկամզաԿ  31  նյաձամահ իծավդոհ
ծավկրավշահ  իղոհ   վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ նյւոս ըրենրամւոգ նիյակայմասիկ իկրահ

 

կայմասիկ րւոյչնաքարւոյ մւորաճվ նե եջւոյբ նախսատապամահ  `  ղոդրոջահ նիկայմասիկ լայվտ ևչնիմ

 

 ավսմա 20-

 

լայռարեն ը : 
քնիձնա նակակիզիՖ  իղոհ   վոգրակ ծավնամհաս վոծավդոհ նյւոս ըրամւոգ նակերատ իկրահ

 

վորեսամ րասավահ ւոկրե մւորաճվ նե եջւոյբ նախսատապամահ  ,  իրեբմեյոն ավրատ ւոտեվշահ ևչնիմ
51 -

 

 ը ( լայռարեն  )  իլիրպա ավրատ դրոջահ ևչնիմ և 51 -

 

 ը ( լայռարեն  :) ատակչ իձնա նակակիզիՖ  ծար
 իչ նւոյթւոմեղավ նիյացյահ արվ իրենջնահապ ղովոհապա նմւորատակ իրեննւոյթւորովատրապ

 

մւովծարատ : 
իղոՀ  

 

է մւովրաճվ ըրամւոգ իկրահ ` 

 

ա  ) ՝րամահ իրեսամաղոհ ղովնտգ մւորեննամհաս նակաչրավ իքնյամահ   իտկեյբօ ղովկրահ

 

եջւոյբ իքնյամահ իրյավ ւոլեվնտգ . 

 

բ  )  նակաչրավ իրենքնյամահ  ինատսայաՀ ՝րամահ իրեսամաղոհ ղովնտգ սրւոդ ցիրեննամհաս

 

եջւոյբ նակատեպ նայթւոտեպարնաՀ : 
61( -

 

բմխ ըծավդոհ դր  . 82 . 11 .  60 ՕՀ - 322 -

 

Ն  , 11 . 50 .  11 ՕՀ - 141 -

 

Ն) 

 

 ծավդոՀ 71 . վոտսամի իքներօ նյւոՍ  իղոհ  կրահ   նիմրամ ղոռավշահ ցնաձնա նակակիզիֆ ղորաճվ

 

մւոնասիդնահ նե ` 

 

ա  ) նաՀ ինատսայաՀ նայթւոտեպար  

 

 ևչնիմ ՝ըրեննիմրամ նիյակրահ  8002  իրեբմետկեդ ինակավթ 13 -

 

ը  ,  ՝ըրեննիմրամ նամրավառականքնի նակաղետ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ կսի  9002  ինակավթ

 

 իրավնւոհ 1-

 

ծասկս ցի  ,  իսամ նյւոս բմայթւոռացաբ «բ  » իքպեդ ծավշն մւոտեկ . 

 

բ  ) վ ոտեհ ցւոլենտմ ջեմ իժւո նքներօ նյւոս

 

ծասկս ցինավրօ ւոլանարլ ըսիմա դրորեցե  ,  ինատսայաՀ

 

 ևչնիմ վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ  8002  իրեբմետկեդ ինակավթ 13 -  ը
 նախսատապամահ վոկատապն ւոլենձնատս նրենթյւոռածրոգ ւոլանասիդնահ նիմրամ ղոռավշահ

ըտյահ  

 

ծարցենյաձամահ տեհ ինմրամ նիյակրահ  `  ինատսայաՀ  բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ

 

ղոնցատամոտվա նյւորւոքնի նրենկրավշահ իկրահաքյւոգ ցնաձնա նակակիզիֆ վոգրակ ծավնամհաս  ,
 վոկատապն ւոլենցատամոտվա նրենկրավշահ իկրահաքյւոգ ցնաձնա նակակիզիֆ ևան սեպչնի

րավառականքնի նակաղետ ծածղետս ցյւոռակ նիյաքնյամահջիմ րովամակ ղետամահ  նամ

 

ըրեննիմրամ  , ինմրամ րոզաիլ ղորավ րտսադակ իքյւոգ ժրաշնա վոլենւոդնը քմիհ  `  իրեսամաղոհ
 նե մւոկրավշահ ՝ըրեննւոյթւոկեղետ ծարցայակրեն լայրեբարեվ նամտահանգ և նամռավշահ

ցնաձնա նակակիզիֆ  իրեսամաղոհ ղովրամահ տկեյբօ ղովկրահ  

 

ըկրահիղոհ  :  նակակիզիՖ
ցնաձնա  իղոհ  նի իկրահ  նամրավառականքնի նակաղետ ցինավրօ ւոլեսկս նկրավշահ նյւորւոնք

 

նիմրամ ղոռավշահ ցնաձնա նակակիզիֆ նե մւոնասիդնահ ըրեննիմրամ : 
վոտսամի իքներօ նյւոՍ  իղոհ  կրահ   նե նիմրամ ղոռավշահ նիրեննւոյթւոպրեկամզակ ղորաճվ

 

մւոնասիդնահ ` 

 

ա  ) նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  եննիմրամ նիյակրահ

 

 ևչնիմ ՝ըր  8002  դրորրոչ ինակավթ

 

լայռարեն ըկայսմառե  ,  նամրավառականքնի նակաղետ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ կսի

 

 ՝ըրեննիմրամ  9002 ծասկս ցիկայսմառե նիջառա ինակավթ  ,  իսամ նյւոս բմայթւոռացաբ «բ  »  մւոտեկ

 

իքպեդ ծավշն . 

 

բ  )  ըսիմա դրորեցեվ ոտեհ ցւոլենտմ ջեմ իժւո նքներօ նյւոս

 

ծասկս ցինավրօ ւոլանարլ  ,  ինատսայաՀ

 

 ևչնիմ վոգրակ ծանամհաս նայթւորավառակ նայթւոտեպարնաՀ  8002  իրեբմետկեդ ինակավթ 13 -  ը
 նախսատապամահ վոկատապն ւոլենձնատս նրենթյւոռածրոգ ւոլանասիդնահ նիմրամ ղոռավշահ

ըտյահ  

 

ծարցենյաձամահ տեհ ինմրամ նիյակրահ  ` նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ   բմայթւորդսներօ

 

ղոնցատամոտվա նյւորւոքնի նրենկրավշահ իկրահաքյւոգ ցնաձնա նակակիզիֆ վոգրակ ծավնամհաս  ,
 վոկատապն ւոլենցատամոտվա նրենկրավշահ իկրահաքյւոգ ցնաձնա նակակիզիֆ ևան սեպչնի

ըրեննիմրամ նամրավառականքնի նակաղետ ծածղետս ցյւոռակ նիյաքնյամահջիմ րովամակ ղետամահ  
 մւովրամահ ծասկս ցիկայսմառե ղոդրոջահ նիկայսմառե նամցենյաձամահ իտյահ

նե  իղոհ  կրահ  

 

րեննիմրամ ղոռավշահ նիրեննւոյթւոպրեկամզակ ղորաճվ : 



 րովամակ ղետամահ վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
յւոգ ցնաձնա նակակիզիֆ վոցոջիմ իցյւոռակ նիյաքնյամահջիմ  ւո նրենկրավշահ իկրահաք

 նամրավառականքնի նակաղետ ղոնցատամոտվա նմւոռավշահ իկրահաքյւոգ իրեննւոյթւոպրեկամզակ
ցնաձնա նակակիզիֆ ըրեննիմրամ  իղոհ  իրեննւոյթւոպրեկամզակ և իրենկրավշահ իկրահ  իղոհ   իկրահ

մակ ղետամահ նե մւոնցանակարի վոգրակ րիդատրապ ըմւոցատամոտվա նամռավշահ  րովա

 

վոցոջիմ իցյւոռակ նիյաքնյամահջիմ . 

 

գ  )  սրւոդ ցիրեննամհաս նակաչրավ իրենքնյամահ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
ղովնտգ  րամահ իրեսամաղոհ ղովրամահ տկեյբօ ղովկրահ  իղոհ  կրահ   և ցնաձնա նակակիզիֆ ղորաճվ

ւոլեվնտգ ցնարն մւոնասիդնահ նե նիմրամ ղոռավշահ նիրեննւոյթւոպրեկամզակ   իրյավ
նախսատապամահ  

 

ըրեննիմրամ նիյակրահ : 
 իրեննիմրամ նամրավառականքնի նակաղետ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

ցիմղոկ  իղոհ   նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ է մւոնամհաս ըգրակ նամռավշահ իրենղորաճվկրահ

 

ընւոյթւորավառակ : 
71( -
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Ն) 
  

 Խ ՒՈ Լ Գ  5 

ՓԱՐԶԵ ՐԵՆԹՅՒՈՐԴ ՉԻԿԱ  
  

 

 ծավդոՀ 81 . 

 

ըրենղորաճվ րամահ ւոլետխախ ըքներօ նյւոՍ  , իրեննւոյթւոկրանռեձ ևան սեպչնի  ,
 մւորկ նե նւոյթւովտանախսատապ քնիձնա րատանոտշապ իրեննւոյթւոպրեկամզակ և իրենկրանմիհ

 

վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ : 

 

 ծավդոՀ 91 . 91( -  դր

 

փոփ ըծավդոհ  . 52 . 01 .  59 ՕՀ -  ,11

 

 է լերցրոկ ըժւո 30 . 30 .  40 ՕՀ - 44 -

 

Ն) 

 

 ծավդոՀ 02 .  իրեննւոյթւոսավարի ծավհապարեվ բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ
 է մւոնւոդնը նրետկա վիտամրոն նակաչսետարեգ լայրեբարեվ նամռարիկ իքներօ նյւոս մւորեննամհաս

ակ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ

 

նետիմոկ իրենտւոմակե նակատեպ րեթնըռա ննայթւորավառ  `
 ինատսայաՀ և նայթւորարախան իրենսնանիֆ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ վոլենցենյաձամահ

 

տեհ նայթւորարախան նամրավառակ նիյաքծարատ նայթւոտեպարնաՀ : 
02( -
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 ծավդոՀ 12 . իղոՀ  վոկրահ  բօ նամկրահ  նիյարտսադակ իրեսամաղոհ վոկատապն նամշորո իտկեյ

 

 ըրենմւոտահանգ ( ըրենմւոտահանգարեվ  ) մագնա կեմ նիրատ քերե նե մւովցանակարի  ,  իքյւոգ ժրաշնա

 

 նամտահանգ ՝ցիմղոկ ինմրամ րոզաիլ ղորավ րտսադակ ( նամտահանգարեվ  )  իսիլւոհ ավրատ 1-  ի
արվ նամիհ իրենլայվտ նամռավշահ ակռա բմայթւորդ  ,  մւովնւոդնը նե քմիհ ըրենքնւոյդրա իրո

 

 նամտահանգ ( նամտահանգարեվ  ) իրենիրատ քերե ղոդրոջահ նավրատ  իղոհ   նամկրավշահ իկրահ

 

րամահ : 
 նիյարտսադակ բմայթւոնակարեբրապ այմառե ծավնամհաս վոսամ նիջառա իծավդոհ նյւոՍ

անակարի ննւոյթւոտահանգ նիյարտսադակ նիջառա իրեննւոյթւոտահանգ

 

 է մւովց  7002  ինակավթ

 

 իսիլւոհ 1-  իրենլայվտ ծավռավշահ մւոնմրամ րոզաիլ ղորավ րտսադակ իքյւոգ ժրաշնա բմայթւորդ ի

 

արվ նամիհ  ,  մւոսամ նիջառա իծավդոհ նյւոս նե մւովցանակարի նրեննւոյթւոտահանգ ագատեհ կսի

 

բմայթւոնակարեբրապ ծավշն : 
 ծավշն մւոսամ նիջառա իծավդոհ նյւոս խակնԱ

 

ցիրենտեկմաժ  `  նամտահանգ ( նամտահանգարեվ  )

 

 իսիլւոհ ավրատ 1-  վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ ոտեհ ցի

 

իրեսամաղոհ ծավրեբ քռեձ վոքնւովարի նայթւոնակափես  ,  նամտահանգ ևան սեպչնի
(

 

նամտահանգարեվ  )  իսիլւոհ ավրատ 1-  րտսադակ իքյւոգ ժրաշնա բմայթւորդ ի  րոզաիլ ղորավ
 ակիջառա իրեսամաղոհ ևչնիմ բմայթւոտամեմահ իրենլայվտ նամռավշահ ակռա մւոնմրամ

 

 նամտահանգ ( նամտահանգարեվ  )  ինատսայաՀ մւոնաջրշականամաժ ծակնը լայռարեն նիրատ
 նականռածրոգ մակ նիյակատապն վոգրակ ծավնամհաս բմայթւորդսներօ նայթւոտեպարնաՀ

(

 

իրեքսետաղոհ  ) ոկանաշն իրեսամաղոհ ծարկ րեննւոյթւոխոփոփ նայթւ   նամշորո իտկեյբօ նամկրահ
 ևչնիմ մւովնւոդնը նե քմիհ ըրենքնւոյդրա նայթւոտահանգ նիյարտսադակ ծավցանակարի վոկատապն

 

 նամտահանգ ակիջառա ծավնամհաս վոսամ նիջառա իծավդոհ նյւոս ( նամտահանգարեվ  )  նիրատ
իղոհլայռարեն  մահ նամկրավշահ իկրահ

 

րա : 
12( -
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Ն) 
  

հագախաՆ նայթւոտեպարնաՀ ինատսայաՀ  

 

Լ  . րեՏ - նայսորտեՊ  
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 իլիրպա  4991 ինակաթ ,  



 

ղաք  . նաևրԵ  
ՕՀ - 101  

 


